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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО

пот ТИКИ

УКРАЇНИ

ЗАХИСТУ mВАЛІДІВ

НАКАЗ
М.

Київ

Про
затвердження
складу
Експертної
групи
Фонду
..
..
....
СОЦІального захисту ІНвалЩІВ з
розгляду
документІВ.
щодо
протезування та/або ортезування
учасників АТО, які втратили
функціональні
можливості
КІНЦІвок
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Відповідно до абзацу 2 пункту 5 Порядку протезування та ортезування
виробами підвищеної функціональності
за новітніми технологіями та
технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій
громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні ії
проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 NQ518
(із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету MiHi~тpiB України
від 22.03.2017 NQ167)
НАКАЗУЮ:
1. Утворити Експертну групу Фонду соціального захисту інвалщІВ з
розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників АТО,
які втратили функціональні можливості кінцівок.
2. Затвердити склад Експертної групи Фонду соціального захисту інвалідів
з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників АТО,
які втратили функціональні можливості кінцівок, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора

О.Линдюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ . Фонду
. ..
ІНвалІДІВ

o.~

СОЦІального

захисту

2017 р. NQ_oC~
..~

_

СКЛАД
експертної групи Фонду соціального захисту інвалідів з розгляду
документів щодо протезування та/або ортезування учасників АТО, які
втратили функціональні можливості кінцівок
ЛИНДЮК
Олена Анатоліївна
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в.о. директора Фонду соціального захисту інвалідів
(далі '- Фонд), Голова експертної групи

КИСЛЯК
Ірина Олексіївна

заступник директора
експертної групи

АНДРОСЕНКО
Максим Іванович

начальник відділу соціальної адаптації учасників
АТО та військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку Управління
у справах ветеранів та
учасників АТО Міністерства соціальної політики
України (далі - Мінсоцполітики)

БАЄВ
Павло Олександрович

завідувач лабораторії розробок та біомеханічних
досліджень протезно-ортопедичних виробів нижніх
кінцівок Українського нау~ово-дослідного інституту
протезування,
протезобудування
та відновлення
працездатності (далі - УкрНДІ протезування)

БІЦЮРА
Іван Миколайович

начальник
медичного
відділу
Київського
експериментального
протезно-ортопедичного
підприємства (без права голосу)

БОЙКО
Тетяна Володимирівна

головний
консультант
секретаРіаТУ
Комітету
Верховної Ради України у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної
операції та людей з інвалідністю

БРІК Євгеній
, Юрійович

ВАТОЛІНСЬКИЙ
Леонід Єлівферович

Фонду,

заступник

директор
ТОВ
«Спеціалізоване
ортопедичне підприємство «АЄ. Брік»
(без права голосу)

Голови

протезно-

заступник директора по науково -технічній роботі
УкрНДІ протезування

ВОРОНКОВА
Наталія Олегівна

голова правління наглядової ради Громадської
організаціі. «Волонтерська сотня Доброво.гія»
(за згодою)

ЗАРЕЦЬКА
Наталія Євгенівна

керівник офісу Уповноваженого Президента України
з питань реабілітації учасників антитерористичної
операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво
або
інше
захворювання
підчас
участі
в
антитерористичної операції (за згодою)

КИЛИБА
Олександр Віталійович
КОРНІЙКО
Олександр Іванович
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начальник юридичного відділу Фонду

завідувач сектору внутрішнього аудиту Фонду

КРАСНОІДОКОВ
Олексій Миколайович

голова ради Громадської організації «Підмога.інфо»
(за згодою)

КУРАШКО
Наталя Миколаївна

начальник Управління
організації
забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації Фонду

ЛИТВИНЕНКО
Оксана Миколаївна

завідувач лабораторії розробки нових конструкцій та
технологій
виготовлення
протезно-ортопедичних
виробів верхніх кінцівок УкрНДІ протезування

МОХА
Олексій ІОрійович

начальник
ВІДДІЛу забезпечення
санаторнокурортним лікуванням та засобами реабілітації
Департаменту соціального захисту та фінансового
забезпечення Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної
операЦll

НАЗАРЕНКО
Вікторія Миколаївна

генеральний секретар Всеукраїнське
громадське
об'єднання
«Національна
Асамблея
осіб
з
інвалідністю країни» (за згодою)

ОЛІХ
Вікторія Володимирівна

заступник директора з медичної роботи Львівського
казенного експериментального підприємства засобів
пересування і протезування(без права голосу)

ОПАРКО
Оксана Миколаївна

начальник Управління планування та фінансування
бюджетних програм Фонду
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ПЕРЕПЕЛИЧНА
Рената Ярославівна

головний спеціаліст відділу експертизи тимчасової
та стійкої втрати працездатності Управління медикосоціальної
допомоги
населенню
Медичного
департаменту
Міністерства
охорони
здоров' я
України

ПЕТРУША
Світлана Петрівна

заступник директора Департаменту - начальник
відділу
організації
забезпечення
засобами
реабілітації Департаменту соціального захисту осіб з
інвалідністю Мінсоцполітики

САДОВНІК
Андрій Борисович

заступник директора медичної роботи ТОВ «Центр
протезно-ортопедичної
реабілітації
інвалідів
«ОРТТЕХ», травматолог - ортопед вищої категорії
(без права голосу)

САЛЄЄВА
Антоніна Денисівна

директор УкрНДІ протезування

СТЕЦЕНКО
Олександр Павлович

директор ТОВ «Ортотех - Сервіс ГмБХ», інженер протезист (без права голосу)

ЦАПЕНКО
Юлія Степанівна

заступник
директора
Фінансово-економічного
департаменту - начальник відділу фінансування
.. ІЗ СОЦІального
.
заходІВ
захисту
населення
Мінсоцполітики

ШЕПЕЛЬ
Тетяна Олександрівна

•

ЯЦЕНКО
Олена Степанівна

головний бухгалтер Фонду

. .

.

начальник ВІДдшу з медико. - техНІЧНИХпитань
Управління організації забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації Фонду

